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Bezuinigen dat is een woord
En overal wordt het gehoord
Zouden we nu met zijn allen
Uit de hoogte naar beneden vallen?
In deze voor velen moeilijke tijd
Niemand raakt graag zijn centjes kwijt
In ieder geval is het bij burgerpanel het streven
Geniet van je centjes om van te leven
/

/

:

En hebben we burgers geenqueteerd
Natuurlijk wordt de uitslag gepresenteerd
				
Annie Ras
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1. INLEIDING
								
Begrotingstekorten zijn momenteel aan de orde van de dag en bezuinigingen zijn op alle
bestuurlijke niveaus, van Europese Unie tot (deel)gemeente een dominant gespreksonderwerp.
Het kabinet Rutte is er over gevallen en Europese strafmaatregelen zijn ternauwernood vermeden
als gevolg van een onverwachtse gelegenheidscoalitie in de Tweede Kamer. Tenslotte zullen de
gevolgen ook het niveau van de burger bereiken, voor zover dat al niet is gebeurd.
Ook Rotterdam kampt met een tekort. Oorzaken van het opgelopen tekort zijn volgens het
College de ‘’aanzienlijke rijksbezuinigingen’’, waardoor de gemeente minder inkomsten
ontvangt. Maar ook minder inkomsten uit bouwplannen en een sterke toename van het aantal
uitkeringsgerechtigden zorgen voor een tekort op de gemeentelijke begroting1).
Gezien de staat van de gemeentelijke financiële huishouding zullen de bezuinigingen in
Rotterdam, nog meer dan in andere gemeenten, diep snijden in de uitgaven. Op het moment
van schrijven heeft het gemeentebestuur zich al voorgenomen de organisatie van het ambtelijk
apparaat ingrijpend te wijzigen met het doel de efficiency te verhogen en de personeelskosten te
verlagen en zal er gekort worden op kosteloos reizen met het openbaar vervoer voor 65-plussers.
Ook wordt 1 miljoen weggehaald bij de stadsinitiatieven. Daarnaast wordt in 2012 het onderhoud
aan straten en wegen uitgesteld. En hier blijft het niet bij. In 2013 en daaropvolgende jaren zal
nog meer bezuinigd worden.
Deze bezuinigingsmaatregelen zullen niet onopgemerkt blijven. De burger gaat het direct merken
in de portemonnee. Ook de dienstverlening van gemeenten zal vermoedelijk minder worden. Een
mogelijkheid om de ‘pijn’ voor de burger wat te verlichten is een slimme manier van bezuinigen.
In deze productie gaat het BurgerPanelRotterdam na wat de mening van de Rotterdamse burger is
over de (voorgenomen) bezuinigingen. Wij stellen vragen als:
•

Wat merkt u van de bezuinigingen?

•

Welke bezuinigingen raken u het meeste?

•

Waaraan zou u meer willen bijdragen?

•

Wat zijn voor u aanvaardbare bezuinigingen?

•

Is er in uw ogen sprake van geldverspilling die niet of onvoldoende wordt aangepakt?

In deze rapportage wordt niet de vraag behandeld of bezuinigingen wenselijk zijn, en zo ja in
welke mate, en of ze het juiste middel zijn om de economie er bovenop te helpen. Die discussie
wordt al op andere plaatsen gevoerd. We gaan er vanuit dat er hoe dan ook bezuinigd wordt en
dat deze bezuinigingen merkbare gevolgen zal hebben.
1) Rotterdam begroting 2012. Programmabegroting
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Deze productie van het BurgerPanelRotterdam mondt uit in een zogenaamd ongevraagd advies
aan Burgemeester en Wethouders.
In het hoofdstuk Aanpak wordt geschetst welke vraagstelling is gebruikt en hoe deze aan de
Rotterdamse burger is voorgelegd.
Het hoofdstuk Resultaten beschrijft de uitkomsten van het onderzoek en in het daaropvolgende
hoofdstuk worden daaruit conclusies getrokken. Tenslotte worden in het laatste hoofdstuk
aanbevelingen geformuleerd. Het is de bedoeling om het rapport, overeenkomstig het inmiddels
in de loop der jaren gegroeide gebruik, aan de meest betrokken wethouder, in dit geval mevrouw
Kriens, aan te bieden.
Bijzondere vermelding verdient dat het BurgerPanelRotterdam bij deze productie voor de eerste
keer van sociale media gebruik heeft gemaakt om de burger te benaderen. Op deze vorm van
onderzoek is aangedrongen door de gemeente omdat hiermee een groter bereik van de doelgroep
kan worden gerealiseerd. In het volgend hoofdstuk wordt hier nader op ingegaan.
Wij bedanken een ieder die op zijn of haar manier een bijdrage heeft geleverd aan deze
rapportage. Speciale dank gaat daarbij uit naar de Rotterdammers die hun stem hebben laten
horen middels de door het BurgerPanelRotterdam uitgezette digitale enquête. En aan hen die onze
leden te woord hebben gestaan op verschillende plekken in Rotterdam of die via sociale media
hun stem hebben laten horen.
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2. AANPAK
Achtereenvolgens worden in dit hoofdstuk de vraagstelling, de door het BurgerPanelRotterdam
gehanteerde werkwijze en de manier waarop onderzoek is gedaan toegelicht.
Vraagstelling
Toen het BurgerPanelRotterdam zich in januari 2012 bezig hield met de onderwerpkeuze van
een volgende productie, was het debat over bezuinigingen op gemeentelijk niveau al geruime
tijd gaande. Een aantal bezuinigingen is dan ook al doorgevoerd in het kader van de begroting
voor 2012. Dat het daarbij niet zou blijven, kon toen al als grote waarschijnlijkheid worden
aangenomen. In dat debat was geen grote plaats ingeruimd voor de burger, al liet deze al wel via
ingezonden brieven of internetreacties van zich horen naar aanleiding van concrete voornemens,
zoals het voorgenomen afschaffen van gratis vervoer met de RET voor 65-plussers en de
financiering van het uitverkoren stadsinitiatief.
Voor het BurgerPanelRotterdam was er daarom voldoende aanleiding om de Rotterdammer op een
meer gestructureerde manier om zijn mening te vragen. Dit leidde tot de volgende hoofdvraag:
Op welke gemeentelijke uitgaven kan en dient volgens de Rotterdammer bezuinigd te worden?
Deze hoofdvraag is vervolgens nader opgedeeld in een aantal subvragen:
•

Wat merkt de Rotterdammer van de bezuinigingsmaatregelen?

•

Wat vindt de Rotterdammer van de bezuinigingsmaatregelen?

•

Welke alternatieven ziet de Rotterdammer voor de bezuinigingsmaatregelen?

Werkwijze
Om Burgemeester en Wethouders van Rotterdam op de hoogte te brengen van het antwoord op
bovenstaande vragen, zijn verschillende fasen doorlopen. Deze zijn als volgt samen te vatten:
De eerste fase is het houden van een brainstorm met als doel het onderwerp helder en begrensd
te krijgen. Met de begroting 2012 in de hand, is gekeken naar begrotingsposten waarop de
gemeente wil bezuinigen.
Daarnaast zijn persoonlijke ervaringen van de burgerpanelleden besproken. Deze ervaringen zijn
gegroepeerd naar thema’s. Deze thema’s vormen de rode draad in de digitale vragenlijst die voor
deze productie is opgesteld. Het gaat om de thema’s welzijn, buitenruimte en volksgezondheid.
Daarmee zijn we beland in de tweede fase, waar het erom gaat te bepalen in welke aspecten
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van het onderwerp het BurgerPanelRotterdam meer inzicht wenst te krijgen. Dit is uitgemond in
het opstellen van een lijst met 20 vragen (zie bijlage). Deze vragenlijst is uitgezet op de website
van het BurgerPanelRotterdam. Via Twitterberichten en het aanspreken van het netwerk van de
burgerpanelleden, zijn Rotterdammers geattendeerd op de vragenlijst.
In de derde fase gaat het om het voeren van straatenquêtes. In deze gesprekken kan met
Rotterdammers dieper op de bezuinigingen in worden gegaan. Antwoorden op de eerder
genoemde vragenlijst zijn op deze manier verder uitgediept. In de eerste week van de maand mei
zijn op vijf verschillende plaatsen gesprekken gevoerd met Rotterdammers.
In de vierde fase wordt een rapportage opgesteld, waarna deze in fase vijf in het kader van een
presentatie aan de betreffende wethouder wordt aangeboden op 25 juni 2012.
Onderzoek
Zoals al aangegeven bij de paragraaf Werkwijze is het onderzoek op twee manieren uitgevoerd:
met digitale middelen (website, Twitter), en in de vorm van straatenquêtes.
Digitale enquête
Tijdens de Lustrumviering van het BurgerPanelRotterdam op 26 september 2011 gaf de gemeente
Rotterdam te kennen dat zij veel waarde hecht aan onderzoek via sociale media. Hiermee zou in
de ogen van de gemeente een grotere en tot nu toe nog niet bereikte doelgroep haar beleving over
de dienstverlening van de gemeente Rotterdam kunnen uiten.
Het BurgerPanelRotterdam heeft dit advies ter harte genomen en heeft verschillende lijnen
uitgezet:
•

Er is een Twitteraccount aangemaakt en actief ingezet bij deze productie

•

Er is een Facebookprofiel aangemaakt (nog niet actief ingezet bij deze productie)

•

Er is een digitale enquête op de website van het BurgerPanelRotterdam uitgezet (een middel 		
dat al eerder is ingezet voor andere producties)

Opvallend is dat de meeste respondenten zijn geworven via het netwerk van de leden zelf.
Vermoedelijk heeft de verwachte positieve uitwerking op het bereik naar Rotterdammers via de
sociale media tijd nodig. Met zo’n 350 followers op Twitter is in ieder geval een belangrijke stap
gezet bij het onder de aandacht brengen van het BurgerPanelRotterdam2). De digitale enquête is
door 264 personen ingevuld.
2) Het aantal volgers is geteld op 12 juni 2012
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Straatenquêtes
De straatenquêtes vormen de meerwaarde van het BurgerPanelRotterdam. Met de straatenquêtes
kan de Rotterdammer zijn eigen verhaal kwijt. De straatenquêtes zijn vooral bedoeld om de
resultaten van de digitale enquête verdieping te geven en de Rotterdammers gelegenheid te geven
hun eigen verhaal te vertellen. De hierbij gehanteerde vragenlijst is korter dan die van de digitale
enquête en dient vooral als ondersteuning bij het gesprek.
In de eerste week van mei zijn op verschillende plekken in Rotterdam gesprekken met 70
Rotterdammers aangegaan. Het betreft het Maasstadziekenhuis, Centrummarkt bij de Centrale
Bibliotheek en de winkelcentra Keizerswaard, Het Lage Land en Hoogvliet.

Rotterdam gaat, nog meer dan in andere
gemeenten, snijden diep in de uitgaven.

Joris © 2012
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3. RESULTATEN VAN HET ONDERZOEK
								
Digitale enquête
De digitale enquête is door 264 personen ingevuld. Hiervan bleken zeven personen geen
Rotterdammer te zijn zodat hun antwoorden niet zijn verwerkt. De resultaten zijn hieronder
weergegeven aan de hand van de gestelde vragen. Bij een deel van de vragen was het geven van
meer dan één antwoord mogelijk zodat daar de percentages niet tot 100 optellen.

1. Woont/werkt u in Rotterdam?
Ja

97 %

Nee, helaas kunt u niet meedoen

3%

2. Wat is uw geslacht?
Man

45 %

Vrouw

55 %

3. Wat is uw leeftijd?
15 jaar of jonger

1%

16 t/m 25 jaar

5%

26 t/m 40 jaar

18 %

41 t/m 60 jaar

47 %

60 jaar en ouder

28 %

4. Weet u dat de gemeente Rotterdam moet bezuinigen?
Ja

96 %

Nee

4%

5. Waarop zou u als Rotterdammer in de stad bezuinigen?
Minder Stadswinkels

31 %

Minder vuil ophalen

2%

Minder deelgemeenten

58 %

Stoppen gratis openbaar vervoer 65+

27 %

Afschaffen subsidie voor stadsinitiatieven

44 %

Afschaffen kwijtschelding gemeentelijke belastingen

18 %

Anders,nl

21 %

Binnen deze laatste categorie ‘Anders, nl’ kwamen als meest prominente antwoorden naar voren het bezuinigen op de kosten van het gemeentelijk apparaat (minder ambtenaren, minder bureaucratie, minder
bestuurders, efficiënter werken) en het minder geld uitgeven aan festiviteiten en evenementen.
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6. Waaraan zou u als Rotterdammer meer willen bijdragen?
Ouderbijdragen lager onderwijs omhoog

15 %

Onroerend zaak belasting omhoog

15 %

Hondenbelasting omhoog

44 %

Zelf meer betalen voor kunst en cultuur

50 %

Hogere bijdrage voor diensten, zoals paspoorten

21 %

Anders, nl

16 %

Binnen de categorie ‘Anders, nl’ werden opvallend vaak de verhoging van parkeerbelastingen genoemd
alsmede de vergroting van de rol van de burger bij het uitvoeren van gemeentelijke taken

7. Weet u dat er minder geld naar welzijn gaat?
Ja

76 %

Nee

24 %

8. Waarop moet welzijn volgens u bezuinigen?
Minder buurthuizen

28 %

Kortere openingstijden instellingen

27 %

Minder aanbod cursussen en activiteiten

45 %

Minder ondersteuning

21 %

Anders, nl

23 %

Binnen de categorie ‘Anders, nl’ vielen de meeste antwoorden onder de noemer efficiënter werken (minder
overhead, minder vergaderen, efficiëntere samenwerking tussen organisaties) terwijl ook het antwoord “niet
bezuinigen op welzijn” sterk naar voren kwam, dit in weerwil van de vraagstelling.

9. Waaraan zou u als Rotterdammer meer willen bijdragen?
Hogere eigen bijdrage aan activiteiten

31 %

Hogere bijdrage wijkbus

19 %

Zelf actief worden

44 %

Vrijwillig beheer in speeltuinen en/of buurthuizen

31 %

Inkomensafhankelijk tarief Rotterdampas voor
jeugd en 65+

48 %

Inkomensafhankelijk tarief voor het
openbaarvervoer

29 %

Anders, nl

8%

Binnen de categorie ‘Anders, nl’ vielen de meeste reacties onder de noemer “inzetten van vrijwilligers”

10. Weet u dat er minder geld naar (onderhoud van de) buitenruimte gaat?
Ja

71 %

Nee

29 %
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11. Waarop moet buitenruimte volgens u bezuinigen?
Uitstellen van onderhoud wegen

25 %

Minder groenschalen in de stad/wijk/buurt

46 %

Verlichting minder vaak repareren

9%

Minder schoonmaken van straten en groen

10 %

Anders, nl

29 %

Binnen de categorie ’Anders, nl’ kwam “niet bezuinigen op buitenruimte”en “versobering van de kwaliteit van
de vormgeving ” in gelijke mate naar voren. Ook hier werd “efficiënter werken” vaak genoemd.

12. Waaraan zou u als Rotterdammer meer willen bijdragen?
Meer eigen beheer projecten in buitenruimte.

57 %

Zelf planten en bloemen kopen voor geveltuinen
en plantenbakken.

66 %

Meer betalen voor onderhoud riolen.

10 %

Anders, nl

11 %

De meest gegeven reactie binnen de categorie ‘Anders, nl’ betrof het vegen van de eigen stoep en straat.

13. Weet u dat er minder geld naar volksgezondheid gaat?
Ja

73 %

Nee

27 %

14. Waarop moet volksgezondheid volgens u bezuinigen?
Minder voorlichting (GGD)

30 %

Minder geld voor begeleiden van hulpbehoevende
Rotterdammers

6%

Efficiënter vervoer voor ouderen en gehandicapten

65 %

Anders, nl

21 %

Binnen de categorie ‘Anders, nl’ kwam de reactie “niet bezuinigen” prominent naar voren. Voorts werd het
inkomensafhankelijk maken van de in rekening te brengen kosten vaak genoemd, evenals het verbeteren
van de efficiency.

15. Waaraan zou u als Rotterdammer meer willen bijdragen?
Eigen bijdragen voor hulpmiddelen
(b.v. scootmobiel) omhoog.

41 %

Hogere eigen bijdrage voor sportactiviteiten.

36 %

Meer burenhulp geven

55 %

Meer vrijwilligerswerk doen.

50 %

Anders, nl

6%

Binnen de categorie ‘Anders, nl’ kwam wederom het inkomensafhankelijk maken van de hoogte van de eigen
bijdrage het sterkst naar voren.
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De vragen 16 tot en met 19 waren open, dat wil zeggen dat er bij de vraagstelling geen
antwoordmogelijkheden werden aangeboden. Op deze vragen hebben niet alle respondenten
gereageerd.

16. Wat denkt u zelf te gaan merken van de bezuinigingen?
(137 antwoorden)

De meest gegeven antwoorden op deze vraag zijn te rangschikken in drie categorieën.
Het verreweg grootste aandeel (56) noemt hogere lasten en hogere eigen bijdragen en/of een
lager inkomen, samengevat een lager vrij besteedbaar inkomen.
Een deel van de respondenten (19) verwacht geen of weinig gevolgen te ondervinden van de
gemeentelijke bezuinigingen of heeft daaromtrent geen concrete ideeën.
Een derde, vaak uitgesproken verwachting (18) is dat de stad zal verloederen of verpauperen en
dat overlast en criminaliteit zullen toenemen.

17. Waar bent u bang voor?
(104 antwoorden)

Bij de antwoorden op deze vraag stak “niet bang” met de score 21 duidelijk boven de andere uit.
Verarming scoorde met 13 antwoorden een tweede plaats en sociale verloedering met 12 een
derde. Relatief hoog (9 à 11) scoorden ook toename van sociaal isolement, ontbreken van
gemeenschapszin en toename van criminaliteit en overlast. Fysieke verloedering van de stad en
baanverlies scoorden elk 8.

18. Ziet u geldverspilling in de gemeente Rotterdam?
Deze vraag kende twee subvragen.

18a. Zoja, wat ziet u dan?
(123 antwoorden)

Binnen een grote diversiteit aan antwoorden vielen drie hoog scorende groepen te
onderscheiden.
• 25 respondenten zagen subsidieverstrekking als een activiteit waarbinnen veel

			

geldverspilling aan de orde was.
• 20 respondenten zagen in het terugbrengen van de omvang van het gemeentelijk apparaat

		

(bestuurders en ambtenaren) mogelijkheden om verspilling tegen te gaan.
• 18 respondenten achtte het deelgemeentebestel, c.q. de huidige omvang ervan, een bron

		

van verspilling.
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18b. Nee, wat gaat goed?
(30 antwoorden)

Aanzienlijk minder respondenten zagen de mogelijkheid op deze vraag in te gaan.
7 respondenten hadden geen mening. In de overige, zeer diverse, antwoorden valt geen patroon
te onderkennen.

19. Wat is voor u als Rotterdammer aanvaardbaar?

19a. Aanvaardbare bezuinigingen.
(105 antwoorden)

De categorie antwoorden die er het meeste uitsprong, waren die met betrekking tot het
gemeenteapparaat (25). Daarbij werden genoemd vermindering van het aantal ambtenaren, het
verminderen, versoberen of afschaffen van de deelgemeenten, het bevriezen van salarissen en
verlagen van topsalarissen, het versoberen van de huisvesting en het stoppen met de inhuur
van externen. In mindere mate werden genoemd de bezuinigingen op cultuur en evenementen
(specifiek op de politie-inzet bij voetbalwedstrijden) en op inrichting en onderhoud van de
buitenruimte.

19b. Onaanvaardbare bezuinigingen.
(113 antwoorden)

Bijna de helft van de antwoorden (55) gaf aan dat bezuinigingen op zorg en welzijn (betreft
zieken, gehandicapten, ouderen, bijstandsontvangers, minima etc.) onaanvaardbaar is. Veel
lager (7 à 8 antwoorden) scoorden buitenruimte, cultuur en jongeren. De overige antwoorden
vertoonden een grote verscheidenheid.
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Bij het lezen van de onderzoeksresultaten, moet gewaakt worden voor overhaaste conclusies.
De persoonlijke kenmerken van de respondenten zijn immers via de gebruikte vragenlijst niet
bekend geworden. Daardoor wordt niet duidelijk of bijvoorbeeld ook auto eigenaren voorstander
zijn van hogere parkeertarieven, of dat dat vooral wordt geroepen door Rotterdammers die zelf
geen auto bezitten.
Deze kanttekening dienen we ook te plaatsen bij de straatenquêtes. Het is immers voor de hand
liggend dat Rotterdammers die je spreekt in de buurt van een ziekenhuis, zich eerder zorgen
zullen maken over bezuinigingen in de zorg, dan Rotterdammers die je spreekt bij een bibliotheek.
Uit de resultaten van de digitale enquête zou je dan voorzichtig kunnen opmaken dat de
Rotterdammer best wil bezuinigen, maar vooral op ‘ongrijpbare’, ver-van-het-bed-staande
uitgaven, zoals het ambtelijk stelsel en stadsinitiatieven. Verhoging van de OZB klinkt in de oren
van onze respondenten al een stuk minder aantrekkelijk.
Bij nadere beschouwing van de onderzoeksresultaten valt een aantal zaken op dat in vier groepen
kan worden ondergebracht.
1. Bezuinigingen.
• Zowel in de antwoorden op de gesloten als de open vragen wordt de gemeentelijke organisatie,
in het bijzonder het deelgemeentebestel en (de omvang van) het ambtelijk apparaat, genoemd
als bezuinigingsmogelijkheid.
• Ook de gemeentelijke verstrekking van subsidies wordt genoemd als geldverspilling.
• Bezuinigingen op welzijn en zorg worden door bijna de helft van de respondenten afgewezen.
2. Eigen inzet van burgers.
• Opvallend vaak wordt de inzet van vrijwilligers genoemd als mogelijkheid om de burger te 		
laten bijdragen aan de instandhouding van zorg en welzijn.
• Iets vergelijkbaars geldt voor het onderwerp buitenruimte. Het overdragen van het beheer van
(een deel van) de buitenruimte wordt genoemd.
3. Inkomensbeleid.
• Het inkomensafhankelijk maken van eigen bijdragen aan zorg en welzijn wordt genoemd als
mogelijkheid om bezuinigingen beperkt te houden.
• Het verhogen van gemeentelijke hondenbelasting wordt door een grote minderheid mogelijk
geacht. Een kleinere groep acht dit ook mogelijk voor wat betreft parkeerbelastingen.
• Een grote minderheid acht het mogelijk de burger meer te laten betalen aan kunst en cultuur.
4. Toekomstverwachtingen.
• Bij de antwoorden op de open vragen valt op dat vaak vrees wordt uitgesproken voor 		
verloedering van de samenleving, voor verarming en voor toename van onveiligheid.
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Straatenquêtes
In de eerste week van mei 2012 hebben leden van het BurgerPanelRotterdam zo’n 70 mensen
op straat gesproken over de bezuinigingen. Het doel was om de antwoorden van de digitale
vragenlijst verder uit te diepen.
De gesprekken zijn gevoerd in het Maasstadziekenhuis, Winkelcentrum Keizerswaard,
Centrummarkt bij de Centrale Bibliotheek, Winkelcentrum het Lage Land en Winkelcentrum
Hoogvliet.
De respondenten vormen een gemêleerde groep mannen en vrouwen in de leeftijd van 25 tot 72
jaar met verschillende achtergronden.
De meeste Rotterdammers die we spraken, zijn op de hoogte van de bezuinigingen. Zij hebben
er “iets van gehoord” , zijn er de “dupe van” of weten het “donders goed”. “Overal hoor je het
B-woord” (b van bezuiniging). “Via alle media raak je op de hoogte.”
De meeste ervaringen met bezuinigingen zijn niet specifiek Rotterdams maar meer algemeen;
“alles wordt duurder /minder te besteden”. Maar ook sluiting wijkcentrum, minder blauw op
straat/veegdienst, afvalstoffenheffing omhoog, minder kortingen voor kinderen /zwemmen,
cultuur en verenigingsleven krijgen minder geld, parkeergeld gaat extreem omhoog,
gemeentelijke belastingen gaan omhoog en ook het onderhoud van parken en groen neemt af.
Bij aanvang van de gesprekken, leek het alsof de bezuinigingen geen invloed op de levens van de
respondenten hebben, maar verder in het gesprek komen de gevolgen wel boven drijven. “Zelf
merk ik het aan verlaging pensioen/AOW en hogere gemeentebelastingen.”
Uit de gesprekken blijkt een algemeen afkeer van topsalarissen en de bonuscultuur, gouden
handdrukken en snoepreisjes. Burgers zouden willen dat de gemeente bezuinigt op bestuurlijke
kosten, het aantal topambtenaren in dienst, hoge salarissen/ en wachtgeld regeling voor
ambtenaren en te dure uitjes en etentjes.
Het is gezien het bovenstaande dan ook niet verwonderlijk dat als de Rotterdammer het voor
het zeggen heeft, er wordt bezuinigd door minder naar het buitenland te reizen, het zwaarder
belasten van bedrijven en de rijken – bonussen en gouden handdrukken voor ambtenaren die hun
werk niet goed doen. “Als ik in de politiek zat? Dan zou ik op mijn eigen salaris bezuinigen”.
Verder bleek dat vooral de Rotterdammers die wij bij het ziekenhuis spraken, zich zorgen maken
over de bezuinigingen in de zorg.

Rapportage Bezuiniging BurgerPanelRotterdam 2012

Rapport bezuiniging.indd 12

12

22-06-2012 13:59:18

Een groot deel van de ondervraagden, wil best zelf de handen uit de mouwen steken. Vooral het
zelf meer willen doen in de buitenruimte, werd regelmatig genoemd. “Zelf bijdragen? Door in mijn
straat meer te helpen en te doen in de buitenruimte, opfleuren.”
Daarbij wordt wel de kanttekening gemaakt dat de gemeente door te bezuinigen vooral niet alles
moet afbreken voor de ondersteuning van vrijwilligers.
In Hoogvliet zijn twee bijzondere doelgroepen gesproken. Het gaat om marktkooplui en personeel
van het zwembad. De gesprekken die wij gevoerd hebben met de marktverkopers zijn minder
positief, 70% minder omzet zijn de geluiden!
Ook het zwembad personeel ziet de bezuinigingen met lede ogen aan. Personeel dat weggaat
wordt niet meer vervangen. Personeel moet zelf schoonmaken. Er is grote onvrede onder het
personeel aangezien jongeren geen vast contract krijgen. Er wordt gevreesd dat binnen nu en 3
jaar een groot gedeelte van de zwembaden in privé handen zal zijn zodat de gemeente hiervoor
geen kosten meer heeft.

Ook Rotterdamse zwembaden voelen de bezuinigingen..

Joris © 2012
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4. CONCLUSIES
De hoofdvraag van dit onderzoek naar bezuinigingen in Rotterdam was:
Op welke gemeentelijke uitgaven kan en dient volgens de Rotterdammer bezuinigd te worden?
Deze hoofdvraag is vervolgens nader opgedeeld in een aantal subvragen:
•

Wat merkt de Rotterdammer van de bezuinigingsmaatregelen?

•

Wat vindt de Rotterdammer van de bezuinigingsmaatregelen?

•

Welke alternatieven ziet de Rotterdammer voor de bezuinigingsmaatregelen?

Op basis van de resultaten van de digitale- en straatenquête kunnen de volgende conclusies
worden getrokken:
1.

Een grote meerderheid van de Rotterdamse burgers is er van op de hoogte dat de gemeente
gaat bezuinigen.

2.

Verreweg het grootste deel van de ondervraagde Rotterdammers verwacht dat de 			
bezuinigingen tot hogere lasten en hogere eigen bijdragen en/of een lager inkomen, ook wel
een lager vrij besteedbaar inkomen leiden.

3.

Het baart de Rotterdammer zorgen dat de bezuinigingen negatieve gevolgen kunnen hebben
voor de toekomst van de stad (verarming, sociale verloedering, toename van sociaal 		
isolement, toename van criminaliteit en overlast).

4.

Bijna de helft van de ondervraagden is tegen bezuinigingen op welzijn en zorg.

5.

Een kwart van de ondervraagden zou geen moeite hebben met bezuinigingen op het 		
gemeentelijk apparaat. Vooral het aantal ambtenaren en de deelgemeenten worden genoemd.

6.

Een relevant deel van de ondervraagden ziet verspilling van geld in de verstrekking van 		
subsidies. Dit hangt vermoedelijk samen met de onbekendheid met de bestemming van de
subsidies en de reden van verstrekking.

7.

Opvallend is dat de mogelijkheid om eigen bijdragen meer inkomensafhankelijk te maken, bij
verschillende antwoorden is genoemd.

8.

Een meerderheid van de ondervraagden spreekt de bereidheid uit meer aan vrijwilligerswerk
en burenhulp te doen. Tijdens de straatgesprekken bleek dat hier wel de voorwaarde aan 		
wordt verbonden dat de gemeente niet alles afbreekt waar vrijwilligers zich voor inzetten.

9.

Bijna de helft van de ondervraagden acht het mogelijk voor kunst en cultuur een hogere eigen
bijdrage in rekening te laten brengen en de hondenbelasting te verhogen.

10. Er is een breed draagvlak voor het overdragen van beheerszaken in de buitenruimte aan 		
burgers.
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5. AANBEVELINGEN
1.

Houd rekening met de zorgen van de Rotterdammer over de toekomst van de stad. Geef 		
optimale duidelijkheid over de consequenties van de bezuinigingsmaatregelen voor de burger
in zijn persoonlijke levenssfeer en woonomgeving.

2.

Schep actief duidelijkheid over de redenen van subsidieverstrekking en over de ontvangers
van subsidies.

3.

Denk na over de mogelijkheden van het inkomensafhankelijk maken van diensten en/of 		
activiteiten.

4.

Faciliteer en stimuleer de Rotterdammer die zich wil inzetten voor de stad en zijn 			
medeburger. Dit brengt met zich mee dat de mogelijkheid van professionele ondersteuning
van vrijwilligers in stand moet worden gehouden.

5.

Organiseer en faciliteer kleinschalige eigen beheer projecten voor de buitenruimte.

6.

Het BurgerPanelRotterdam spreekt zich niet uit over de reorganisatie die gaande is binnen 		
het gemeentelijk apparaat en over de discussie over het deelgemeentelijk bestel. Wel dient de
kwaliteit van de gebiedsgerichte dienstverlening aan de burger in stand te blijven.
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BIJLAGE
1) D IGITALE VRAGENLIJST

	
  
Pagina: 1

Wat vindt U!
Het BurgerPanelRotterdam wil graag weten waar volgens de Rotterdamse bewoner op bezuinigd
moet worden. Het panel verzoekt u om dit enquêteformulier in te vullen.

Pagina: 2

Wat vindt U!

1.
Woont/werkt u in Rotterdam?

*

Ja
Nee, helaas kunt u niet meedoen

2.
Wat is uw geslacht?

*

Man
Vrouw

3.
Wat is uw leeftijd?

*
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15 jaar of jonger
16 t/m 25 jaar
26 t/m 40 jaar
41 t/m 60 jaar
60 jaar en ouder

Pagina: 3

4.
Weet u dat de gemeente Rotterdam moet bezuinigen?

*

Ja
Nee
Weet niet

5.
Waarop zou u als Rotterdammer in de stad bezuinigen?
Minder Stadswinkels
Minder vuil ophalen
Minder deelgemeenten
Stoppen gratis openbaar vervoer 65+
Afschaffen subsidie voor stadsinitiatieven
Afschaffen kwijtstelling gemeentelijke belastingen
Anders,nl

6.
Waaraan zou u als Rotterdammer meer willen bijdragen?
Ouderbijdragen lager onderwijs omhoog

18	
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Onroerend zaak belasting omhoog
Hondenbelasting omhoog
Zelf meer betalen voor kunst en cultuur
Hogere bijdrage voor diensten, zoals paspoorten
Anders, nl

Pagina: 4

7.
Weet u dat er minder geld naar welzijn gaat?

*

Ja
Nee
Weet niet

8.
Waarop moet welzijn volgens u bezuinigen?
Minder buurthuizen
Kortere openingstijden instellingen
Minder aanbod cursussen en activiteiten
Minder ondersteuning
Anders, nl

9.
Waaraan zou u als Rotterdammer meer willen bijdragen?
Hogere eigen bijdrage aan activiteiten
Hogere bijdrage wijkbus
Zelf actief worden

19	
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Vrijwillig beheer in speeltuinen en/of buurthuizen
Inkomensafhankelijk tarief Rotterdamse pas voor jeugd en 65+
Inkomensafhankelijk tarief voor het openbaarvervoer
Anders, nl

Pagina: 5

10.
Weet u dat er minder geld naar (onderhoud van de) buitenruimte gaat?

*

Ja
Nee
Weet niet

11.
Waarop moet buitenruimte volgens u bezuinigen?
Uitstellen van onderhoud wegen
Minder groenschalen in de stad/wijk/buurt
Verlichting minder vaak repareren
Minder schoonmaken van straten en groen
Anders, nl

12.
Waaraan zou u als Rotterdammer meer willen bijdragen?
Meer eigen beheer projecten in buitenruimte.
Zelf planten en bloemen kopen voor geveltuinen en plantenbakken.
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Meer betalen voor onderhoud riolen.
Anders, nl

Pagina: 6

13.
Weet u dat er minder geld naar volksgezondheid gaat?

*

Ja
Nee
Weet niet

14.
Waarop moet volksgezondheid volgens u bezuinigen?
Minder voorlichting (GGD)
Minder geld voor begeleiden van hulpbehoevende Rotterdammers
Efficiënter vervoer voor ouderen en gehandicapten
Anders, nl

15.
Waaraan zou u als Rotterdammer meer willen bijdragen?
Eigen bijdragen voor hulpmiddelen (b.v. scootmobiel) omhoog.
Hogere eigen bijdrage voor sportactiviteiten.
Meer burenhulp geven
Meer vrijwilligerswerk doen.
Anders, nl
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Pagina: 7

16.
Wat denkt u zelf te gaan merken van de bezuinigingen?

*

17.
Waar bent u bang voor?

*

18.
Ziet u geld verspilling in de gemeente Rotterdam?
Zo ja, wat ziet u dan?
Nee, wat gaat goed?

19.
Wat is voor u als Rotterdammer aanvaardbaar/onaanvaardbaar?
Aanvaardbare bezuinigingen zijn
Onaanvaardbare bezuinigingen zijn

20.
Wilt u informatie ontvangen van Het BurgerPanelRotterdam?
Zo ja, geef uw emailadres op.
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Pagina: 8

Het BurgePanelRotterdam bedankt u voor het invullen van het formulier. Wij verwachten begin juli
onze resultaten te kunnen presenteren.
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Postadres
Postbus 3226
3003 AE Rotterdam
Bezoekadres
Bergsingel 299,
3037 GW Rotterdam.
[T] 06 43877939 en 06 11492855
[E] info@burgerpanelrotterdam.nl
[W] www.burgerpanelrotterdam.nl
www.facebook.com/BurgerPanelRotterdam

www.twitter.com/BurgerPanel010
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